Profesijný životopis
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly

Boris Šteňo, MUDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1969, Bratislava
1987 – 1993 : Lekárska fakulta Univerzity
Komenského
v Bratislave, štúdium zakončené akademickou
pochvalou rektora Univerzity Komenského
3.3.2000 : Vedeckou radou Lekárskej fakulty UK
v Bratislave udelená vedecko-akademická hodnosť
philosophiae doctor ( téma – Problematika septických
komplikácií totálnych náhrad bedrového kĺbu).

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Odborné alebo umelecké zameranie

31.10.1996 : špecializačná skúška v odbore ortopédia
I. stupňa
5.12.2001 : : špecializačná skúška v odbore ortopédia
II. stupňa
1.9.1993 – 15.3.1995 : sekundárny lekár
Ortopedického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice,
Bratislava
15.3.1993 – 1.3. 2006 II. ortopedická klinika FNsP
Bratislava
1.3.2006 – primár Ortopedického oddelenia, zástupca
prednostu II. ortopedicko – traumatologickej kliniky
LFUK a UN Bratislava
Pregraduálna výuka LFUK :
II. ortopedická klinika LFUK 15.3.1995 – 1.3. 2006 :
pedagogická činnosť formou vedenia praktických
cvičení, seminárov z predmetu ortopédia traumatológia pre študentov Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave študenti 4. a 5.
ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo,
vypracovanie oponentských posudkov záverečných
prác
II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK
1.3.2006 – doteraz :
Pedagogická činnosť formou vedenia praktických
cvičení, seminárov, z predmetu ortopédia –
traumatológia pre študentov Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave, študenti 4. a 5.
ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo,
vypracovanie oponentských posudkov záverečných
prác vedenie praktických cvičení, seminárov,
študentov LFUK
1. 1. 2009 – doteraz :
špecializačné štúdium v odbore ortopédia, vedenie
stáží, seminárov, príprava študijného materiálu,
tématické kurzy, konzultácie pred špecializačnou
skúškou v odbore ortopédia, oponovanie písomných
prác k špecializačnej skúške
Všeobecná ortopédia
Endoprotetika, revízna endoprotetika, komplexné
primárne endoprotetické výkony, operačná liečba
hemofilickej artropatie

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské
hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Kontaktná adresa

ACB01 Šteňo, Boris [UKOEXFL] (100%) :
Artroplastika bedrového kĺbu. - 1. vyd. Bratislava : Herba, 2014. - 86 s.
ISBN 978-80-89171-26-1
( 3,6 AH )

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách
registrované v citačných indexoch (25)
[o2] Citácie v domácich publikáciách
registrované v citačných indexoch (1)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách
neregistrované v citačných indexoch (4)
[o4] Citácie v domácich publikáciách
neregistrované v citačných indexoch (19)
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
Antolská 11, 85107 Bratislava

Podpis uchádzača

